
 
 
Kies nu, stem voor later! Ook voor het water 
 
Speerpunten 50PLUS Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard: 
 
Goed en eerlijk! 
 

• 50PLUS vindt dat het Hoogheemraadschap zich vooral met haar kerntaken moet 
bezighouden: voldoende betaalbaar schoon water en droge voeten. 

• 50PLUS wil waterbewustzijn stimuleren door onder anderen het afkoppelen van 
hemelwater te bevorderen en “verstening” van tuinen en buitenruimte tegen te 
gaan. 

• 50PLUS wil graag een eerlijke verdeling van de waterschapslasten 
• 50PLUS vindt het eerlijker dat per huishouden per vervuileenheid betaald wordt. 
• 50PLUS vindt dat we voor de zwakkeren in de samenleving een ruimhartiger beleid 

moeten ontwikkelen, voorkom schulden! 
• Democratie staat voorop bij 50plus, de geborgde zetels zijn niet meer van deze tijd! 

 
 
 
 
 

1. De kerntaken van het waterschap zijn: waterveiligheid, voldoende water en 
schoon water. De hierbij behorende begrotingen moeten sluitend zijn zodat 
deze taken ook uitgevoerd kunnen worden zonder overschrijdingen.  

2. Droge voeten is ook: het Hoogheemraadschap kan meer het afkoppelen van 
hemelwater bevorderen en berging van water te realiseren. Ook kan het 
waterschap helpen met informatie om het ‘waterbewustzijn’ bij overheden en 
inwoners te vergroten en ook met het ondersteunen van programma’s, zoals 
afkoppelen van regenpijpen, water vasthouden in eigen tuin, nog meer 
tegengaan van verstening van tuinen en buitenruimte. 50PLUS dat dit willen 
stimuleren door uitdelen of subsidiëren van regentonnen. Meer geveltuinen, 
opvang water en minder stenen. 

3. Wijziging kostentoedeling: burgers betalen bij de meeste waterschappen een 
te hoge prijs vergeleken met wat bedrijven en boeren betalen. De 
kostentoedeling is oneerlijk 

4. Wij staan voor een wijziging van de zuiveringsheffing voor 2 
persoonshuishoudens.  
Een huishouden die bestaat uit twee of meerdere personen betalen 
zuiveringsheffing op basis van drie vervuilingseenheden. Dus woont u met 
twee mensen of met 5 mensen u betaalt voor 3. Dus een 



tweepersoonshuishouden betaald nu 50% lastenverhoging. 50PLUS wil 
daarnaast onderzoeken of het waterverbruik wellicht maatgevend kan worden 
voor de vaststelling van de zuiveringslasten. 

5. Ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor de waterschapsbelasting.  
Voor huishoudens met een laag besteedbaar inkomen 

6. Wijziging van de zetelverdeling waterschapsbesturen 
Geborgde zetels van belangengroepen mogen wat 50PLUS helemaal 
verdwijnen. Het democratische gehalte van de waterschappen moet gewoon 
100% zijn. 
 
 
 
 
 
 
Meer info:  
Jet Valk, lijsttrekker 50PLUS  
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 
06-81934302 
J.Valk@hhsk.nl 


